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گذاران در گردد، نحوه رابطه بانک با سپردهتمايز بين بانکداري ربوي و بانکداري بدون ربا )بهره( مييکي از مواردي که موجب 

باشد. در تأمين منابع مالي جهت آوري شده ميگيرندگان در تخصيص منابع جمعتأمين منابع مالي و رابطه بانک با تسهيالت

الحسنه، رابطه بين هاي قرضي بدون ربا )بهره(، به استثناي سپرده( قانون عمليات بانک3اعطاي تسهيالت، طبق مفاد ماده )

ها در عقود اسالمي گذاران در صرف منابع مالي آنگذار، رابطه وکيل و موکل بوده و به بياني ديگر بانک وکيل سپردهبانک و سپرده

باشد. در اين صورت با توجه به عدي آن مي( قانون عمليات بانکي بدون ربا )بهره( و اصالحات ب3مذکور در تبصره ذيل ماده )

ممزوج گرديدن منابع وکالتي با منابع اصالتي بانک، سود حاصل از اعطاي تسهيالت به عنوان سود مشاع تلقي گرديده و 

 گذاران و سهامداران( از يکديگربايست طي سازوکاري عادالنه و منصفانه، سود متعلق به هر يک از ذينفعان بانک )سپردهمي

الوکاله بانک، در صورت زيادت نسبت به سود گذاران پس از کسر حقتفکيک گردد. بديهي است سود متعلق به سپرده

گردد. سازوکارهاي مقرراتي دقيق، علمي و اجرايي و البته منصفانه جهت گذاران تسهيم الحساب پرداختي، بايد بين سپردهعلي

گذاران و نهايتاً حرکت به سمت سپردهتواند در راستاي صيانت از منافع مي محاسبه و تقسيم سود مشاع بسيار مهم بوده و

تر ضوابط بانکداري بدون ربا )بهره( کمک شاياني نمايد. در اين دوره موضوعات مرتبط با نحوه محاسبه و تقسيم اجراي دقيق

طعي سپرده متعلق به سود مشاع، نحوه محاسبه سهم سود ق سود مشاع )ريالي(،مصاديق مصارف مشاع، مصاديق
الحساب پرداختي به هر يک از انواع التفاوت سهم سود قطعي سپرده و سود عليگذار، نحوه محاسبه و تسهيم مابهسپرده

دهي و اخذ تأييديه از بانک مرکزي تشريح خواهد شد. همچنين فرآيند اجرايي محاسبه و سپرده و مباحث مرتبط با گزارش

شبکه بانکي در  اارتقاء سطح دانش و مهارت کارکنان مرتبط ب ح خواهد شد.هدف از برگزاري دورهتقسيم سود مشاع نيز تشري

افزايش اطالعات مربوط به هر يک از اجزاي محاسبه و تقسيم و  خصوص شيوه عملياتي محاسبه و تقسيم سود مشاع )ريالي(

 باشد. ميگذار ها، خالص منابع سپردهالوکاله بکارگيري سپردهسود مشاع، حق
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ین دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم یتب

 سود مشاع )ريالی(

  
 

 

 مخاطبین:
 مدیران اجرایی 

 :کارشناسان واحدهای

 حسابداری 

 مالی 

 بازرسی 

 حسابرسی داخلی  

 حقوقی  

  
 

 :پیش نیاز

 مفاهیم عقود اسالمی و انواع آن در بانک 

 های مالی بانک و اقالم مختلف آنصورت 

 :یادگیری  طراحی شده برای

 اجرایی آنهاي ها و دستورالعملنامهمرور برخی از احکام قانون بانکداري بدون ربا )بهره( و آیین 

  تبیین هر یک از اجزاي مصارف مشاع 

 تبیین هر یک از اجزاي سود مشاع 

 )تشریح فرآیند نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع )ریالی 

 گذارنحوه محاسبه سهم سود قطعی سپرده متعلق به سپرده 

 یک از انواع سپرده الحساب پرداختی به هرالتفاوت سهم سود قطعی سپرده و سود علینحوه محاسبه و تسهیم مابه 

 دهی مباحث مرتبط با محاسبه و تقسیم سود مشاع )ریالی(گزارش 

  
 

 

 195آدرس: خیابان پاسداران، سه راه ضرابخانه، پالک 

www.ibi.ac.ir 

 مدرس دوره:
 یکارشناس ارشد حسابدار 

 یدستورالعمل حسابدار یو بازنگر نیکارگروه تدو سییر 

  یالیر یاعتبارات اسناد

 دانشگاه و بانک مدرس 

 حضوری

 اردیبهشت 13 :مهلت ثبت نام

 18:30 یال 14:30ساعت   بهشتیارد 18و  16: تاریخ برگزاری

 .راجعه شودم لیآدرس ذ به ( یانام به پرتال موسسه )آموزش حرفهثبت یبراشرایط ثبت نام: 

https://ideh.ibi.ac.ir/IdeaPortal 
 ریال به صورت خالص 15.000.000هزینه دوره به ازای هر نفر:  
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 29959279-29959280شماره تماس: 

 22846899دورنگار: 

 prof.training@ibi.ac.ir   ایمیل:
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